
 

 

  

महाराष्ट्रातील १२ अधिकारी झाले IAS 

महाराष्ट्र राज्याच्या सेवेत काययरत असलेल्या १२ अधिकाऱयाांची 'भारतीय प्रशासकीय सेवे'त (आयएएस) पदोन्नती 
झाली आहे. कें द्र सरकारच्या 'पसोनल ऍण्ड रेनन ांग' ववभागाने नकुताच आदेश जारी करून या ननयुक् ्या जाहीर 
केल्या आहेत. 
 

महाराष्ट्र प्रशासकीय सेवेत ठराववक वर्षे नोकरी केलेल्या व उ्कृष्ट्ट कायय केलेल्या अधिकाऱयाांना आयएएस पदावर 
पदोन्नती ददली जाते. परांतु गेल्या काही वर्षाांपासनू महाराष्ट्राच्या सेवेतील पात्र अधिकाऱयाांच्या आयएएस 
पदोन्नतीांना कमालीचा ववलांब झाला आहे.  
 

पदोन्नती झाल्याने या अधिकाऱयाांची आता राज्यातील वेगवेगळ्या दठकाणी जजल्हा पररर्षदाांचे मखु्य काययकारी 
अधिकारी (सीईओ), सहआयुक्त, आयुक्त अशा आयएएस अधिकाऱयाांसाठी असलेल्या पदाांवर ननयकु्ती होईल. 
 

 

 

GST वविेयकावर उमटली राष्ट्रपतीांची मोहर 

राष्ट्रपती प्रणव मखुजी याांनी नुकतीच वस्तू आणण सेवा कर वविेयकाांना (GST) मांजुरी ददली आहे. लोकसभा 
आणण राज्यसभेने मांजरुी ददल्यानांतर आज (गरुुवार) राष्ट्रपतीांनी GST वविेयकावर स्वाक्षरी केली आहे.  
 

GST वविेयकाला २९ माचय रोजी लोकसभेत तर ६ एवप्रलला मांजरुी देण्यात आली होती. राष्ट्रपतीांनी 'GST'च्या 
समजन्वत, कें द्रीय, राज्य व कें द्रशाससत प्रदेशाांसाठीच्या चार ववत्त वविेयकाांना मांजरुी ददली आहे. 
 

राष्ट्रपतीांनी GST वविेयकावर स्वाक्षरी केल्यानांतर आता १ जलुपैासनू देशभरात GST लाग ूकरण्याचा कें द्र 
सरकारचा मागय मोकळा झाला आहे. 
 

GSTमळेु देशभरात एकसमान करप्रणाली तयार होईल आणण ्यामळेु व्यवहाराांमध्ये पारदशयकता येणार असल्याचा 
ववश्वास कें द्रीय अर्यमांत्री अरुण जेटली याांनी व्यक्त केला आहे. वस्तु व सेवा करामळेु (GST) करचुकवेधगरी 
कठीण होण्याबरोबरच वस्तु व सेवा स्वस्त होतील. 
 

सध्या भारतातील करव्यवस्र्ा गुांतागुांतीची आहे. मात्र आता GSTमळेु जदटल करव्यवस्र्ा सोपी व सटुसटुीत 
होण्याचा अांदाज वतयववण्यात आला आहे. 'GST' कायदा लाग ूझाल्यावर कें द्रीय व राज्य अबकारी कर, सेवाकर, 

'व्हॅट' व इतर कराांच्या जांजाळातून जनतेची मकु्तता होणार आहे. 
 

 

 

मदहला सुरक्षक्षततेसाठी हररयानामध्ये 'ऑपरेशन दगुाय' 
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मदहलाांच्या सरुक्षक्षततेसाठी हररयाना सरकारने मदहलाांची छेडछाड करणाऱयाांवर ननयांत्रण ठेवण्यासाठी 'ऑपरेशन 
दगुाय' ही मोदहम सरुू केली आहे. या मोदहमे अांतगयत पोसलसाांनी आतापयांत ७२ जणाांना ताब्यात घेतले आहे. 
 

उत्तर प्रदेशचे मखु्यमांत्री योगी आदद्यनार् याांनी मदहलाांची छेडछाड करणाऱया रोसमओांववरूद्ि कारवाईची मोदहम 
सरुू केली आहे. या मोदहमेतून पे्रररत होऊन इतर काही राज्याांतही मदहलाांच्या सरुक्षक्षततेसाठी उपाययोजना 
करण्यात येत आहेत.  
 

हररयाणामध्ये 'ऑपरेशन दगुाय' मोहीम सरुु करण्यात आली आहे. या मोदहमे अांतगयत पोसलसाांनी २४ भरारी 
पर्काांची स्र्ापना केली आहे. राज्यातील ववववि जजल््यात मदहलाांची छेडछाड करणाऱयाांववरुद्ि कारवाई करण्यात 
येत आहे. 
 

 

 

भारतात ‘बीबीसी’वर अभयारण्यात पाच वर्षाांची बांदी 
काझीरांगा अभयारण्याची प्रनतमा मसलन केल्याप्रकरणी ब्रिटीश िॉडकाजस्टांग कॉपोरेशनवर (बीबीसी) भारताकडून १० 
एवप्रल २०१७ पासनू पाच वर्षाांची बांदी घालण्यात आली आहे. कें द्र सरकारने घातलेल्या या बांदीमळेु आता 
बीबीसीला पुढील पाच वर्षे भारतामिील राष्ट्रीय उद्यानां आणण अभयारण्याांमध्ये कोण्याही प्रकारचे धचत्रीकरण 
करता येणार नाही.  
 

काही ददवसाांपूवी बीबीसीकडून प्रदसशयत करण्यात आलेल्या एका मादहतीपटामळेु आांतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या 
प्रनतष्ट्ठेची न भरुन येणारी हानी झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे.  

 

फेिुवारी मदहन्यात राष्ट्रीय व्याघ्र सांवियन प्राधिकरणाने ( एनटीसीए) काझीरांगा अभयारण्यातील पररजस्र्तीचे 
चुकीचे पद्ितीने वाताांकन केल्याप्रकरणी बीबीसीचे दक्षक्षण आसशयातील प्रनतननिी जस्टीन रॉवलाट याांना कारणे 
दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच बीबीसीवर बांदी टाकण्याची सशफारसही केली होती.  
 

बीबीसीकडून तयार करण्यात आलेल्या या मादहतीपटात काझीरांगा अभयारण्यातील सशकार रोखण्यासासांदभायतील 
िोरणाववर्षयी भाष्ट्य करण्यात आले होते.  
 

२७ फेिुवारीला एनटीसीएने आसाममिील सवय व्याघ्र प्रकल्पाांच्या प्रमखुाांना बीबीसीला कोण्याही प्रकारच्या 
धचत्रीकरणासाठी परवानगी न देण्याचे आदेशही ददले होते. कें द्रीय वनमांत्रालयाने एनटीसीएचा हा ननणयय उचलनू 
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िरला असनू ्यानुसार १० एवप्रलपासनू बीबीसीला देशभरातील कोण्याही राष्ट्रीय उद्यान आणण 
अभयारण्याांमध्ये धचत्रीकरण करता येणार नाही. 
 

 

 

साक्षी मसलक, दीपा कमायकरला पद्मश्री प्रदान 

प्रनतष्ट्ठेच्या समजल्या जाणाऱया पद्मश्री पुरस्काराांचे आज (गरुुवार) राष्ट्रपती प्रणव मखुजी याांच्या हस्ते ववतरण 
करण्यात आले. ऑसलांवपक पदक ववजेती साक्षी मसलक आणण जजम्नॅस्ट दीपा कमायकर याांच्यासह ७५ जणाांना 
पद्मश्री देण्यात आला. 
 

राष्ट्रपती भवनात आज हा पुरस्कार सोहळा पार पडला. जानेवारीमध्ये या पुरस्कार ववजे्याांची नावे घोवर्षत 
करण्यात आली होती. पद्म ववभरू्षण, पद्म भरू्षण आणण पद्मश्री असे ८९ जणाांना पुरस्कार घोवर्षत करण्यात आले 
होते. यात १९ मदहला आणण ७०पुरुर्षाांचा समावेश होता. 
 

 

 

हुलकावणी देणारा नेपच्यूनसारखा ग्रह सापडला 
नेपच्यनूच्या आकाराचा हरवलेला ग्रह खगोलशास्त्रज्ाांना पथृ्वीपासनू तीन हजार प्रकाशवर्षे अांतरावर सापडला 
आहे.  
 

नवीन ग्रहाचे नाव केप्लर १५० एफ असे असनू ्याच्याकड ेगेली अनेक वर्षे कुणाचे लक्ष गेले नव्हते, असे येल 
ववद्यापीठाच्या सांशोिकाांनी साांधगतले. 
 

सांगणक अलगॉररर्मच्या मदतीने अनेक बा्य़ग्रहाांचा शोि लागला असून ्यात या ग्रहाचा समावेश आहे.  
 

काहीवेळा सांगणकात काही गोष्ट्टी दृष्ट्टो्पत्तीस येत नसत, ्यातून केप्लर १५० या ग्रहप्रणालीचा शोि लागला. हा 
ग्रह ्याच्या ताऱयापासनू सयूायपासनू पथृ्वीचे जेवढे अांतर आहे ्यापेक्षा दरू आहे. 
 

केप्लर १५० एफ या ग्रहाला ्याच्या ताऱयाभोवती फफरण्यास ६३७ ददवस लागतात. पाच फकां वा आणखी ग्रहाांच्या 
प्रणालीत एवढी लाांब कक्षा कुणाचीच नाही. केप्लर मोदहमेत चार ग्रह सापडले असनू ्यात केप्लर १५० बी, सी,डी 
व इ याांचा समावेश आहे. ्याांच्या कक्षा मात्र ताऱयाच्या जवळ आहेत. 
 


